
ABÚS DE CONFIANÇA 

 

Els centres de les grans ciutats, les autovies i autopistes registren des de fa mesos una 
disminució del número de vehicles que hi circulen. Cada litre de gasolina ratlla el preu rècord 
d’un euro i mig. Omplir el dipòsit s’ha convertit en un luxe. 

Les andanes de les estacions de tren s’omplen de gom a gom. Aquest hivern els estudiants i 
treballadors han plantat cara a l’aire siberià en les hores que la nit es fa dia i el dia es fa nit. 

Els que es veuen obligats a utilitzar el vehicle privat intenten fer els recorreguts més curts i 
no prémer l’accelerador, es tracta que el combustible no es mengi bona part del sou o dels 
escassos guanys en cas dels autònoms. 

Enmig d’aquesta situació en què cadascú gestiona l’economia domèstica tan bé com sap i 
pot, bona part de la ciutadania voldria escoltar un reconeixement als seus sacrificis 
quotidians i una esperança propera o almenys la comprensió i compromís de què els serveis 
públics de transport no es deixaran degradar, que no caldrà anar més atapeïts del que ja 
van, sobretot a la línia de rodalies 3, és a dir a l’estació del nord. 

En lloc que la població rebi missatges amb un bri d’esperança, aquestes darreres setmanes 
s’ha sumat a la pujada del combustible i del preu del transport públic, la decisió de tornar a 
cobrar el tram d’autopista que ens porta a Barcelona (C-33). 

L’argumentari és que els criteris actuals són afavorir els cotxes amb més de tres ocupants, 
tenir vehicles de baix consum i, per tant, baixar la contaminació i fer un mínim de setze 
viatges en aquest trajecte. Són els criteris establerts per a totes les barreres de peatges 
existents a Catalunya. En aplicar-nos el criteri general s’oblida, deliberadament, que si 
alguna població va fer evident el desigual i injust sistema de peatges de les nostres 
autopistes va ser Mollet del Vallès. 

Arran de les legítimes demandes que es remunten a principis dels anys setanta, quan es 
construïa l’autopista i havia de tenir una sortida abans de les taquilles de peatge que anaven 
col·locades uns centenars de metres més al nord, es van produir mobilitzacions que van 
aconseguir l’alliberament del peatge de la B-30 (ara AP-7), la circumval·lació gratuïta de les 
ciutats de Tarragona i Girona, i un sistema electrònic diferenciat (teletac específic) per 
Gelida, Rubí - les Fonts i Mollet del Vallès. 

No és acceptable que amb l’excusa de la crisi s’ignorin els acords arribats en el si d’una 
comissió d’estudi i homogeneïtzació de peatges que van forçar a què es creés. 

No és acceptable que es parli de nous criteris de mobilitat sostenible perquè la solució del 
teletac específic va ser acceptada per Mollet del Vallès com a substitució de la construcció 
d’un ramal que hauria de sortir abans del peatge per estar-ne alliberats com havia acceptat 
el govern d’Adolfo Suárez (UCD) ara fa trenta-quatre anys. 

És cert que vivim una crisi financera, que ha provocat una recessió econòmica, que si no 
trenquem la tendència produirà una desindustrialització i serà un cercle viciós perquè no es 
podrà tornar el deute privat (de les famílies) ni el deute públic del cost de construcció dels 
nous serveis públics de les dues darreres dècades. Tot i acceptar la gravetat de la crisi, que 
porta moltes persones a l’atur i paralitza el consum empobrint el comerç i la ciutat sencera, 
això no pot ser excusa per trencar acords que esmorteïen greuges històrics. 



Personalment crec que no es poden prendre acords amb caràcter general sense tenir 
present l’especificitat de les situacions que consten en els documents signats. Tan greu és 
no tenir paraula com ignorar les raons que van portar a què la nostra entrada a l’autopista 
fos diferent a totes les entrades. La societat molletana i vallesana va implicar-se en una 
reivindicació coneguda i sonora, i si desapareix el carril «tecnològic» caldrà construir un 
carril «físic» lliure de peatge. Així es va acordar, així ho exigim. 
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